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Kampioensclubmatch
Gegevens overgenomen uit nieuwsbrieven CFVN.
Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden. (Schrijf)fouten en wijzigingen
voorbehouden.

Kampioenschapsclubmatch 2018
6 mei werd de jaarlijkse clubmatch gehouden. Dhr. Rutten keurde de honden met deskundige blik.
Babyklasse reuen
1 Clif van de Vloedsteeg
Geb: 23-12-2017, NHSB: 3106383, Chip:528140000706576
V: Dyk Rybnov
M: Trijn van de Vloedsteeg
F: M.W.M. Traa-Broekhof, Eig: Adriaan Pare
4 maanden, vriendelijke pup, moet nog oefenen met tandjes kijken, staat prima op de benen, goed
oog, oor, schedel wordt nog vlakker, prima lichaam, passend in bone, in beweging nog erg jeugdig,
mooie vacht, af voldoende garnituur. 1e veelbelovend.
2 Hunter v.d. Vloedsteeg
Geb: 23-12-2017, NHSB: 3106381, Chip:528140000706533
V: Dyk Rybnov
M: Trijn van de Vloedsteeg
F: M.W.M Traa-Broekhof, Eig: Anne Vermaas
4 maanden, zeer goed type, nu nog wat aan de drukke kant, prima totaalbeeld, hele mooie lengte in
het hoofd, goede voorsnuit, voldoende gehoekt, bovenbelijning nog wat jeugdig oplopend, loopt
heel behoorlijk, moet nog wat oefenen, goede vacht en prima garnituur voor deze leeftijd. 4e
belovend.
3 Jack van de Vloedsteeg
Geb: 23-12-2017, NHSB: 3106382, Chip:528140000706427
V: Dyk Rybnov
M: Trijn van de Vloedsteeg
F: M.W.M. Traa-Broekhof, Eig: Jean Paul Sterckel
4 maanden, uitmuntend type, prima verhouding, mooie belijning in het hoofd, goede ogen, puppy
gebit, prima gehoekte voorhand, sterk gehoekte achterhand, nog wat jeugdige bovenbelijning, lekker
actief gedrag, mooie vacht, goed garnituur, nog wat jeugdig en springerig gangwerk. 2e
veelbelovend.
4 Herman van de Vloedsteeg
Geb: 23-12-2017, NHSB: 3106380, Chip:528140000707472
V: Dyk Rybnov
M: Trijn van de Vloedsteeg
F: M.W.M. Traa-Broekhof, Eig: Edward van Schaik
4 maanden, prima type, goede verhouding in voorsnuit, al behoorlijk ontwikkelde schedel, goede
ogen, goed gehoekte voorhand, wat sterk gehoekte achterhand, staat verder goed op de benen,
goed garnituur, goede vacht, pittig temperament, in beweging wat jeugdig. 3e veelbelovend

Český Fousek Vereniging Nederland
www.ceskyfousekvereniging.nl

Babyklasse teven
5 Quamille
Geb: 14 11 2017, NHSB: LOSH1261896, Chip:891100004466320
V: Heskyobraz
M: Kela Of marckriver-valley
F: J. Vrancken, Eig: Joz Vrancken
6 maanden, prima type, vacht op lichaam moet nog komen, mooi garnituur, goed hoofd, lange snuit,
prima ogen, mooi aangezet oor, compleet schaargebit, heel mooi gehoekte voorhand, wat sterk
gehoekte achterhand, staat prima op de benen, heel mooi in beweging en paslengte, goede stuwing.
1e veelbelovend, beste baby.
6 Berry z Neradova staveni
Geb: 8-11-2017, NHSB: aangevraagd, Chip:203094100001349
V: Coudy z Křenovských luk
M: Bonny z Kyjovic
F: Neradilová Silvie, Eig: Peter Hyhlik
Almost 6 month, very good type, excellent head, strong muzzle, sizzel bith, correct ears and eyes,
chest should be ……, bone fits the body, topline should be more level, correct in movement. 2e veel
belovend.
Puppyklasse reuen
7 Buck Venaticus Major
Geb: 29-08-2017, NHSB: 3095115, Chip:528140000697024
V: Lesan Z Koblova
M: Brixa Z Prombereckych Lesu
F: L.J. van Dijk, Eig: Martin de Weerdt
8 maanden, prima type, goede maat voor deze leeftijd, goed temperament, snuit zou wat langer
mogen, wel lichte ramsneus, prima ogen, goede oren, compleet schaargebit, prima bovenbelijning,
evenredig gehoekt, prima bone, goede voeten, garnituur voor een bruinschimmel behoorlijk
ontwikkeld, loopt goed, evenredig, te hoge staart. 2e veelbelovend.
8 Brix Venaticus Major
Geb: 29-08-2017, NHSB: 3095113, Chip:528140000700592
V: Lesan z Koblova
M: Brixa Z Prombereckych Lesu
F: L.J. van Dijk, Eig: Hein Boerma
8 maanden, uitmuntend type, al behoorlijk ontwikkeld hoofd, prima ogen en oren, schaargebit, goed
lichaam, net voldoende gehoekt voor en achter, voorborst is zichtbaar op zijwaarts, staat mooi op de
benen, passend bone, uitmuntende vacht, zeker voor deze kleur, heel mooi garnituur, prima in
beweging, goed gestuwd, te hoge staart.1e veelbelovend.
Puppuklasse teven
9 Beyke Venaticus Major
Geb: 29-08-2017, NHSB: 3095117, Chip:528140000703544
V: Lesan Z Koblova
M: Brixa Z Prombereckych Lesu
F: Lotte van Dijk, Eig: Jaap de Jong
8 maanden, prima type, goede maat, vriendelijk temperament, voldoende lengte in hoofd,
voorsnuit/scheldel 1:1, prima oortje, amberkleurig oog, goed gebit, prima bovenbelijning, net
gehoekt in voorhand, maar zag de opperarm wat schuiner, voldoende achterhand hoeking, prima
ribwelving, mooie vacht, goed garnituur, evenredig in hoeking en stuwing. 2e veelbelovend.
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10 Brownie Pien Venaticus Major
Geb: 29-08-2017, NHSB: 3095116, Chip:528140000698125
V: Lesan Z Koblova
M: Brixa Z Prombereckych Lesu
F: L.J. van Dijk, Eig: Bianca Semmekrot
8 maanden, prima rasbeeld, echte teef, voldoende belijning in hoofd, goede voorsnuit, amberkleurig
oog, goed gebit, mooie bovenbelijning, zichtbare borst, opperarm mocht iets schuiner, voldoende
gehoekt achter, prima bone, mooie harde vacht, mooi garnituur voor zo’n jonge meid, loopt vlot,
mooie stuwing. 1e veelbelovend, best pup.
11 Bella Venaticus Major
Geb: 29-8-2017, NHSB: 3095118, Chip:528140000703543
V: Lesan Z Koblova
M: Brixa Z Prombereckych Lesu
F: L.J. van Dijk, Eig: Henk Spierenburg
8 maanden, prima jonge teef, ruim voldoend rasbeeld, vrouwelijk, voldoende belijning in hoofd,
voorsnuit iets langer wensen, voldoende garnituur, schedel moet vlakker worden, prima voorhand,
opperarm iets steil, in stand ondergeschoven, maar kan goed staan, prima passend bone, zeer
typische vacht, mooi evenredig in beweging. 3e veelbelovend.
Jeugdklasse
12 Axel Venaticus Major
Geb: 2-6-2017, NHSB: 3086354, Chip:528140000672347
V: Hardy Z Koblova
M: Kamp. NL, ChIB Vitesse Venaticus Major
F: L.J.v Dijk, Eig: Hendrik Jan Kuenen
65 cm, 11 maanden, prima type, echte vent, krachtig totaalbeeld, voldoende verhouding in hoofd,
goede oren, goed gebit, amberkleurig oog, goede lengte voorsnuit, heeft wat zacht haar op het
hoofd, prima bovenbelijning, opperarm mocht schuiner, achterhand acceptabel, typische vacht, 3
dubbel, evenredig in beweging. 1e uitmuntend.
13 Kaspar van de Perwaborg
Geb: 2-5-2017, NHSB: 3081734, Chip:528140000680231
V: Cesar Z Piskove Zahrady
M: Ilse Cedra van de Perwaborg
F: C.A. Wesseling-Haarbrink, Eig: Ilse Geerts
12 maaden, 60 cm, prima type, bijna plukrijp, tikje zacht haar op het hoofd, schedel/ voorsnuit 1:1,
mannelijk hoofd, goede bovenbelijning, voor en achter voldoende gehoekt, hij is wat in schrale
conditie, evenredig in beweging, goede paslengte, prima gedrag.2e zeer goed.
14 Kaizen Fellow v.d. Perwaborg
Geb: 02-05-2017, NHSB: 3081732, Chip:528140000679715 NLD
V: Cesar Z Piskove Zahrady
M: Ilse Cedra van de Perwaborg
F: C.A. Wesseling-Haarbrink, Eig: Huub Schneiders
12 maanden, 60 cm, zeer goed rasbeeld en temperament, vol reu, schedel mocht wat vlakker,
amberkleurig oog, goede oren, zou wat meer beharing mogen, compleet schaargebit, sterk lichaam,
evenredig gehoekt voor en achter, mooi passend sterk bone, beharing op lichaam aan de korte kant,
draagt staart iets te hoog, prima beweging met passende passen, vanwege de vacht. 4e zeer goed.
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15 Tijl van de Vlasroot
Geb: 12-01-2017, NHSB: 3068980, Chip:528140000677760
V: Hardy z Koblova
M: Klaire van de Vlasroot
F: S.A. van Hulst, Eig: Dirk Havik
61 cm, 15 maanden, zeer vriendelijke reu, krachtig totaalbeeld, voorsnuit aan de korte kant en
schedel een tikje breed, krachtige bovenbelijning, prima voorhand, borstdiepte mooi tot
ellebogen,typische vacht, kort in vacht, garnituur is in orde, super gedrag, jammer van de voorsnuit,
loopt heel behoorlijk met goede paslengte. Zeer goed.
16 Bas Het Struinertje
Geb: 22-2-2017, NHSB: aangevraagd, Chip:528140000666413
V: Falco van het Rotherink
M: Aila Z Tupeského reviru
F: J.C. De Vries, Eig: Rini Rombouts
62 cm, 14 maanden, jonge reu, tikje aan de korte kant, ranke verschijning, goede belijning,
voorsnuit/schedel 1:1, voldoende garnituur, voorsnuit wel zacht, bovenbelijning mocht strakker,
opperarm wat schuiner zodat het beter past, staat verder goed op de benen, loopt heel behoorlijk
met evenredige passen, ik vindt hem voor een reu aan de ranke kant daaroor. 3e zeer goed.
17 Berry het Struinertje
Geb: 22-02-2017, NHSB: 3072720, Chip:528140000672814
V: Falco van het Rotherink
M: Aila Z Tupeskeho Riveru
F: J.C. de Vries, Eig: Cees in ’t Veld
62 ½ cm, 14 maanden jonge reu, mocht wat beter in de vacht, goed hoofd, maar voorsnuit mocht
iets langer, amberkleurig oog, ooraanzet is goed, compleet schaargebit, voor en achter matig
gehoekt, staat prima op de benen, met prima bone, evenredig in beweging, vacht in lichaam aan de
korte kant, mist beharing aan de oren. Zeer goed.
Jonge hondenklasse
18 Gyrr Bohemska Perla
Geb: 10-05-2016, NHSB: 3043339, Chip:528140000647666
V: Dyk Z Oslavskeho Udoli
M: Era Bohemska Perla
F: A.T.W. van den Berg, Eig: Julie Huizinga
61 cm, bijna 2 jaar, uitmuntend type, prima hoofd, goede lengte, goede schedel, kastanjebruin oog,
goede oortjes, compleet schaargebit, prima lichaam, zou iets meer voorborst tonen, hoekingen voor
en achter voldoende, typische vacht, goed bone, evenredig in beweging. 1e uitmuntend.
19 Zicco Venaticus major
Geb: 16-5-2016, NHSB: LOSH1264121, Chip:528140000652211
V: Ugas z Tesinovskych buku
M: Storm Venaticus Major
F: L.J. van Dijk, Eig: Karel Brusten
62 cm, bijna 2 jaar oud, uitmuntend type, zeer krachtige verschijning, mannelijk hoofd, goede
belijning, ramsneus, amberkleurig oog, sterke bovenbelijning, sterke voorborst, goed voor en achter
gehoekt, stevig bone, zeer typische vacht, prima in beweging met zeer veel kracht vanuit de
achterhand. 2e uitmuntend.
Openklasse
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20 Bertus van de Kievitsberg
Geb: 01-12-2015, NHSB: 3026307, Chip:5,2814000063e+014
V: Dan ze Staropleskych luk
M: Cytra z Podzameckych poli
F: P. Geboers, Eig: Peter van Kemenade
63 cm, bijna 2 ½ jaar, prima type, zeer krachtige reu, goed bespierd, mocht iets meer garnituur aan
het hoofd, mannelijk hoofd, ramsneus, schedel/voorsnuit 1:1, donker amberkleurig oog,
bovenbelijning moet strakker, keiharde beharing, staat prima op de benen, de borst diepte mocht
beter, voldoende beweging, wel stuwing. 1 zeer goed.
21 Quinten van de Vlasroot
Geb: 20-9-2015, NHSB: 3018723, Chip:528140000619779
V: Vargo z Tesinovskych buku
M: Klaire van de Vlasroot
F: S.A. van Hulst, Eig: Frans Pieterse
62 ½ cm, 2 ½ jaar, prima type, lekker temperament, mannelijk hoofd met goede lengte, met goede
beharing, goede schoft, prima gehoekte voorhand, achterhand sterk gehoekt, met name de hakken,
staat koehakkig, mooie typische vacht, heel behoorlijk in beweging maar kan zijn kracht niet kwijt. 2e
zeer goed.
22 Falco
Geb: 15-04-2016, NHSB: 3040934, Chip:528140000647565
V: Dyk Rybnov
M: Kassandra Z Tesinovskych Buku
F: Th.Witjes, Eig: Sabine van den Brekel
61 cm, 2 jaar, goed rasbeeld met barstensvol temperament, schedel zou iets meer parallel
mogen,prima voorsnuit, amberkleurig oog, kompleet schaargebit, is achter sterk gehoekt, voor heel
behoorlijk, mocht in lichaam volwassener zijn, beharing voldoende hard en voor bruine voldoende
hard, ik zou het bekken wat vlakker wensen, vanwege de ontwikkeling, schedel en achterhand. 3
goed.
Gebruikshondenklasse
23 Xilac Falkor Venaticus Major
Geb: 21-04-2-15, NHSB: 3002558, Chip:528140000609378
V: Dix z Piskove Zahrady
M: vitesse venaticus major
F: L.J. van Dijk, Eig: Christine Calis
66 cm, 3 jaar, krachtige reu, prima voorsnuit, schedel/voorsnuit 1:1, prima ogen, compleet
schaargebit,P1 boven dubbel, zeer krachtige hals, mooie bovenbelijning, krachtig lichaam, met goede
hoekingen, zeer sterk bone, zeer typische vacht met juiste garnituur, in beweging voorhand correct
achter recht en stram. 1 uitmuntend, beste reu, CAC.
Kampioensklasse
24 Kamp. De Malushoeve Kovar, ChlB, VJP, HZP, W ‘16, BWNL ‘17
Geb: 10-06-2015, NHSB: 3008206, Chip:528140000605875
V: Aran od Petrovskeho zamku
M: Tara od Jemiluk
F: J. Van Eijk, Eig: Jeanine van der Slikke
64 cm, 3 jaar, uitmuntend type, krachtige verschijning, mooi belijnd hoofd met ramsneus,
amberkleurige ogen, compleet schaargebit, prima bovenbelijning, lichaam met goede voorborst,
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goede hoekingen voor en achter, zeer harde beharing, vlot in beweging, prima stuwing.
1 uitmuntend, Res. CAC.
Veteranenklasse
25 Storm
Geb: 21-01-2009, NHSB: 2735439, Chip:528140000349408
V: Web v.d. Zandvang
M: Chess v.h. Rotherink
F: K. Riezenbos, Eig: Jacqueline van der Scheer
Absent
TEVEN Jeugdklasse
26 Keet van de Perwaborg
Geb: 02-05-2017, NHSB: 3081735, Chip:5,2814000068e+014
V: Cesar Z Piskove Zahrady
M: Ilse Cedr v.d. Perwaborg
F: C.A. Wesseling-Haarbrink, Eig: Roy van Son
59 cm, 12 maanden, prima type, vrouwelijk totaalbeeld, typisch hoofd met goede voorsnuit,
amberkleurig oog, goed gebit, toont tikje korte hals, goede bovenbelijning, draait ellebogen wat naar
buiten, opperarm mocht iets schuiner, zeer krachtige achterhand, uitmuntende vacht zeer typisch,
mooi garnituur, goede beweging met stuwende achterhand. 4e uitmuntend.
27 Arrêtte Venaticus Major
Geb: 02-06-2017, NHSB: 3086358, Chip:528140000674788
V: Hardy z Koblova
M: Kamp. NL, ChIB Vitesse Venaticus Major
F: L.J. van Dijk, Eig: Lotte van Dijk
59 cm, 11 maanden , uitmuntend type, goede hoogte lengte verhouding, vrouwelijk totaalbeeld,
schedel/voorsnuit 1:1, prima ogen, oren en gebit, goed gehoekt voor en achter zou de hoeking wat
minder kunnen, beharing niet overal even hard, vlot in beweging met stuwing, vanwege vacht. Zeer
goed.
28 Aroxy Venaticus Major
Geb: 2-6-2017, NHSB: 3086359, Chip:528140000672618
V: Hardy z Koblova
M: Vitesse Venaticus Major
F: L.J. van Dijk, Eig: Ab Tenbruggencate
59 cm, 11 maanden, prima type, fijn gedrag, staat prima op de benen met correcte hoekingen,
passend bone, voorsnuit/schedel 1:1,amberkleurig oog, compleet schaargebit, uitmuntende vacht,
typisch kleur, alleen teveel aan de staart, prima in beweging met stuwing, stabiel in gedrag.3e
uitmuntend.

29 Abby Venaticus Major
Geb: 02-06-2017, NHSB: 2875839, Chip:528140000672383
V: Hardy Z Koblova
M: Kamp. NL, ChIB Vitesse Venaticus Major
F: L.J. van Dijk, Eig: JanHasker Jonkman
11 maanden, 55 cm, prima type, mocht iets groter zijn, prima hoofd , goed belijnd, goed oog en
gebit, goede bovenbelijning, staat mooi op de benen met lage hakken, zeer typische vacht, loopt licht
hinkelend, vandaag geen kwalificatie. Niet te beoordelen.
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30 Gery ze Smilovic
Geb: 9-7-2017, NHSB: aangevraagd, Chip:203098100391449
V: Lump of Pidne Vody
M: Frony ze Smilovic
F: Murdoch Vaclav, Eig: Sandra Kremer-Lansink
10 maanden, 60 cm, flinke teef, lekker stabiel gedrag, goede verhoudingen in hoofd, goed lichaam
met voorborst zichtbaar aan de zijkant, mooi passend bone, bekken sterk hellend, vachtstructuur
voldoende gehard, heerlijk gedrag en ondanks het sterk hellend bekken loopt ze goed. 2 uitmuntend.
31 Amy
Geb: 14-7-2017, NHSB: 3090362, Chip:528140000687923
V: Bad Z Lubiechowa
M: Bora Vousate Stesti
F: W. Rhebergen, Eig: Evert Lensink
10 maanden, 60 cm, zeer goed type, goede hoogte lengte verhouding, prima ogen, oren en gebit,
met prima garnituur, lichaam mocht wat beter ontwikkeld zijn, staat goed op benen, vachtstructuur
iets open, best goed in beweging, stuwing gewenst, vanwege stuwing en beharing. Zeer goed.
32 Bora od Slunecni steny
Geb: 12-2-2017, NHSB: aangevraagd, Chip: 203098100400135
V: Bor z Podripske strane
M: Inka od Pitne vody
F: Skodova, Eig: Henk Steggink
56 cm, 15 maanden, zeer goed type, goede hoogte lengte verhouding, vrouwelijk hoofd, goede
verhouding, voorsnuit 1:1, amberkleurig oog, goed gebit, goede borstdiepte, sterk hellend bekken,
staat goed op de benen, achterhand goed, ondergeschoven bekken, beharing goed wat kort aan
lichaam, beetje garnituur aan voorsnuit, in beweging mooi evenredig. 1e uitmuntend.
33 Nora het Struinertje
Geb: 22-02-2017, NHSB: 3072723, Chip:528140000664898
V: Falco van het Rotherink
M: Aila z Tupeskero reviru
F: J.C. De Vries, Eig: Gerard Hegge
54 ½ cm, 15 maanden, prima type, maar in wat schrale conditie, vrouwelijk, voldoende lengte
voorsnuit, prima voor en achterhand, voorvoetjes mag iets sterker, uitmuntende vacht met
uitmuntend garnituur, in beweging evenredig beweging, ze moet zich beter ontwikkelen.zeer goed.
34 Flo het Struinertje
Geb: 22-02-2017, NHSB: 3072722, Chip:528140000666957
V: Falco van het Rotherink
M: Aila Z tupeskeho
F: J.C. de Vries, Eig: Jan Cornelis de Vries
55 cm, 15 maanden, zeer goed type, vrouwelijk hoofd, voorsnuit mag beter opgevuld zijn, goede
ogen, oren zijn goed, goed gebit, bovenbelijning is goed, staat goed op de benen, prima gedrag,
evenredig in beweging, vanwege foutje in hoofd en de vacht zou beter mogen zijn. Zeeer goed.
35 Beata Lovcina
Geb: 12-03-2017, NHSB: aangevraagd, Chip: 953010001359639
V: Grif od Bosicke skaly
M: Ara od Umoninskeho zamecku
F: Fous Jaroslav ing., Eig: Simon Bark
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14 maanden, 58 cm, zeer goed type, krachtige teef, tikje breed in schedel, voorsnuit
mocht iets langer, krachtig lichaam, met passend bone, bekken mag vlakker, uitmuntende vacht,
prima gedrag, in beweging meer stuwing gewenst, de start is wel wat kort gecoupeerd. Zeer goed.
36 Toots van de Vlasroot
Geb: 12-01-2017, NHSB: 3068983, Chip:528140000677542
V: Hardy z Klobova
M: Klaire van de Vlasroot
F: S.A. van Hulst, Eig: Ellis Olde Bolhaar
60 cm, 17 maanden, zeer goed type, krachtige teef, goede verhoudingen in hoofd, prima ogen , gebit
en ooraanzet, bovenbelijning voldoende strak, voorhand voldoende gehoekt, bekken ligt te sterk
hellend, vacht structuur niet optimaal wat open, beweging voldoend, iets meer stuwing gewenst, ik
zag het geheel wat vrouwelijker. Zeer goed.
Jonge hondenklasse
37 Zora Venaticus Major
Geb: 16-5-2016, NHSB: 3044637, Chip:528140000652060
V: Ugas z Tesinovovskych Buku
M: Storm Venaticus Major
F: L.J.v Dijk, Eig: Marjolein Spijker
54 cm, 24 maanden, prima type, vrouwelijk hoofd met mooi garnituur, P1 dubbel gebit, prima
bovenbelijning, mag iets meer voorborst mogen, sterke rug, prima hoekingen voor, sterk achter,
goede vacht, een heerlijk open gedrag, werkwaardig. 2e uitmuntend.
38 Zoë Venaticus Major
Geb: 16-5-2016, NHSB: 3044634, Chip:528140000656849
V: Ugas Z Tesinovskych Buku
M: Storm Venaticus Major
F: L.J. van Dijk, Eig: Thekla Bluemink-Holkenborg
2 jaar, 56 cm, fraaie jonge teef, mooi belijnd hoofd, goede lengte voorsnuit, donker amber oog, goed
gebit, sterke hals, mooie bovenbelijning, bekken fractie vlakker, staat goed op de benen, mooi bone,
zeer typische vacht, goede structuur, loopt goed, voldoende stuwing, een heerlijk stabiel gedrag. 1
uitmuntend, Res. CAC.
39 Gina Bohemská Perla
Geb: 10-5-2016, NHSB: 3043340, Chip:528140000649777
V: Dyk Z Oslavského Údolí
M: Era Bohemská Perla
F: A.T.W. van den Berg, Eig: Bart Geurts
58 cm, 2 jaar, zeer goed rasbeeld, goede maat , goede hoogte lengte verhouding,vrouwelijk hoofd,
rond in schedel, daardoor zit de oortjes wat laag, prima voorsnuit, voldoende bovenbelijning,
voorborst gewenst, staat recht op de benen, goede achterhand, zou iets meer opvulling in lendenen,
uitmuntende vacht, goede garnituur, in beweging redelijk met voldoende stuwing. 3e zeer goed.
Openklasse
40 Qwen van de Vlasroot
Geb: 20-9-2015, NHSB: 3018726, Chip:528140000623385
V: Kamp. Vargo z Tesinovskych buku
M: Kamp. Klaire van de Vlasroot
F: S.A. van Hulst, Eig: Simone van Hulst
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2 ½ jaar , 59 cm, licht gestrekte teef, vrouwelijk hoofd, amberkleurig oog, goed gebit,
garnituur aan snuit, bovenbelijning voldoende strak, iets meer voorborst gewenst, staat goed op de
benen, goede voorhand, achter goed gehoekt, mocht beter opgevuld zijn in de lendenen, prima in
beweging, meer stuwing gewenst.
4e zeer goed.
41 Diana
Geb: 15-04-2016, NHSB: 3040938, Chip:528140000646646
V: Dyk Rybnov
M: Kassandra z Tesinovskych buku
F: Th.Witjes, Eig: Theo Witjes
2 jaar , 57 cm, uitmuntende teef, mooie lengte in hoofd, amberkleurig oog, goed gebit, prima
lichaam, mooie bovenbelijning, prima hoekingen, bekken zou iets vlakker mogen, staat prima op de
benen, uitmuntende vacht, prima garnituur, vlot stuwend gangwerk. 1 uitmuntend
42 Gaya Bohemska perla
Geb: 10-05-2016, NHSB: 3043342, Chip:528140000649196
V: Dyk z Oslavskeho udoli
M: Era Bohemska perla
F: A.T.W. vd Berg, Eig: Katja Blokland
57 ½ cm, 2 jaar, uitmuntend rasbeeld, sterke hond, prima hoofd, mooie lengte in hoofd,
amberkleurige ogen, goed gebit, sterk lichaam met mooie bovenbelijning, passend bone, zeer fraaie
harde beharing met mooi garnituur, jammer van blessure, niet te beoordelen. Niet te beoordelen.
43 Marie van de Kievitsberg
Geb: 1-12-2015, NHSB: 3026310, Chip:528140000627514
V: Dan ze Staropleskych luk
M: Cytra z Podzameckych poli
F: P.D Geboers, Eig: Peer Geboers
2 ½ jaar, 59 cm, prima rasbeeld, mooie lengte in hoofd, prima ogen, barnstenig, goed gebit, staat
prima op de benen, mooie bone, ruim voldoende hoeking,uitstekende vacht, speciaal voor bruin,
prima in beweging voor en achter en heerlijk temperament. 2e uitmuntend.
44 Bora Vousate Stesti
Geb: 12-06-2015, NHSB: 3047019, Chip:945000005045151
V: Lesan z Koblova
M: Bessi z Blatin
F: Libor Zacek, Eig: Wim Rhebergen
57 cm, bijna 3 jaar, temperamentvolle teef, zeer goed rasbeeld,mooie lengte in voorsnuit,
amberkleurige ogen, goed gebit, prima bovenbelijning, bone past prima bij lichaam, bekken te sterk
hellend, uitmuntende vacht, mooi garnituur, in beweging kan ze de kracht van achter niet kwijt en
vandaar lagerer kwalificatie. Zeer goed.
45 Tosca
Geb: 15-04-2016, NHSB: 3040937, Chip:528140000642589
V: Dyk Rybnov
M: Kassandra Z Tesinovskych Buku
F: Th.Witjes, Eig: Han Ermers
57 cm, bijna 2 jaar, licht gestrekte teef, typisch hoofd met voorsnuit, goede bovenbelijning, iets meer
voorborst gewenst, staat achter wat onder geschoven, goede ribben, ruim voldoende in vacht en
garnituur, heeft fijn gedrag, ondanks de kleine gebreken lagere kwalificatie. Zeer goed.
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46 De Malushoeve Dusana
Geb: 10-06-2015, NHSB: 3008211, Chip:528140000611050
V: Aran od Petrovskeho zamku
M: Tara od Jemiluk
F: J. van Eijk, Eig: Jeroen van Eijk
58 cm, bijna 3 jaar, prima rasbeeld, goede hoogte lengte verhouding, schedel/voorsnuit 1:1,
amberkleurige ogen, gebit oke, zou iets breder in front mogen, achter wat beter gehoekt, passend
bone, uitmuntende vacht en garnituur, heef fijn gedrag, gangwerk voldoende stuwend. 3e
uitmuntend.
Gebruikshondenklasse
47 Faty Bohemska Perla
Geb: 24-03-2014, NHSB: 2959186, Chip:528140000561663
V: Harry Ze Simarniku
M: Cedra Bohemska Perla
F: A.T.W. van den Berg, Eig: Lisette van Zwol
61 cm, 4 jaar, goede verhouding hoogte lengte, mooi typisch hoofd, goede snuitlengte, amberkleurig
oog, goed gebit, sterkte bovenbelijning, opperarm mag schuiner, goede achterhand, ellebogen
mogen aansluiten, super vacht, staat goed op de benen, loopt goed, goede stuwing, garnituur
voldoende, heel fijn stabiel gedrag. 3e uitmuntend.
48 Ned.&Int. Kamp. Ilse Cedra v.d. Perwaborg
Geb: 23-3-2013, NHSB: 2917706, Chip:528140000527876
V: Bor z Podripske Stráne
M: Ned.&Int. Kamp. Evi v.d. Perwaborg
F: C.A. Wesseling-Haarbrink, Eig: C.A. Wesseling
57 cm, 5 jaar, uitmuntend type, vrouwelijk hoofd, voorsnuit mag langer, sterke hals, prima
lichaam,met mooie bovenbelijning en voorborst, staat prima op de benen, voldoende gehoekt voor
en achter, super vacht, heerlijk stabiel gedrag, vlot stuwend gangwerk. 1 uitmuntend.
49 Agáta od Chlumínské kamizolky
Geb: 21-8-2015, NHSB: 3026870, Chip:941000018215327
V: Char od Tyrse
M: Cindy z Pístínkkých Blat
F: Zachara Petr, Eig: Jan Aalbers
56 cm, 2 ½ jaar,zeer goed rasbeeld, nog net gestrekte teef, schedel zou wat mogen en langer
worden, amberkleurig oog, goed gebit, goede bovenbelijning, bekken wat sterk hellend, voorhand
redelijk gehoekt, sterk bone, prima vacht op lichaam, goed garnituur, in beweging meer stuwing
gewenst. 4e zeer goed.
50 Kassandra z Tesinovskych buku
Geb: 01-05-2013, NHSB: 2963251, Chip:528210002921268
V: Gaston z Podhoranku
M: Cecilka z Tesinovskych buku
F: Sobolik Vaclav, Eig: Theo Witjes
57 cm, 5 jaar, prima type, mooie hoogte lengte verhouding, vrouwelijk hoofd, wens iets
langer,voorsnuit iets rams, prima hoekingen voor en achter, mocht iets meer opvulling in de
lendenen, staat prima op de benen, typische vacht heel mooi garnituur, vlot in beweging, iets meer
stuwing gewenst. 2e uitmuntend.
Kampioensklasse
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51 Kamp. Jonesy van de Perwaborg
Geb: 11-08-2015, NHSB: 3014960, Chip:528140000624273
V: Cesar od Vetrne Borovice
M: Ilse Cedra van de Perwaborg
F: C.A. Wesseling-Haarbrink, Eig: saskia Schellekens
2 ½ jaar, 60 cm, prima type, licht gestrekt totaalbeeld, vrouwelijk hoofd, iets meer lengte gewenst,
goede bovenbelijning, schouder zou iets schuiner mogen, goed gehoekte achterhand, iets meer
opvulling lendenen, goede vacht, goed garnituur, in beweging meer stuwing gewenst, vanwege
bekkenligging en zwakke voeten lagere kwalificatie. 2e zeer goed.
52 Kamp. Tina van de Vloedsteeg
Geb: 20-12-2013, NHSB: 2948745, Chip:528140000559126
V: Hunter van het Rotherink
M: Unita Venaticus Major
F: M.W.M Traa Broekhof, Eig: Peter Hansum
4 ½ jaar, 56 ½ cm, licht gestrekt totaalbeeld, fraaie teef, amberkleurig oog, compleet schaargebit,
goede voorhand, opperarm iets schuiner, prima achterhand, goede bone, hele mooie vacht, prima
garnituur, , aantrekkelijk rasbeeld, loopt prima, heerlijk temperament. 1e uitmuntend, CAC, Beste
teef BOB

